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Harsányi ur!
Amint ismeretes, Harsányi ur a 

Budapesti Ká és Ipartársulat elnöke, 
nagy robbajjal agitál a pincérleányok 
mellett és a pincérek ellen.

Hosszú tanulmányából azonban 
egyetlen egy adat sem ragadható ki, 
mint olyan, amely a pincérleányok 
célszerűséget a nagy közönség előtt 
indokolttá tenné. Sót ő maga be
vallja. hogy először még iskolát kell 
a részükre nyitni, hogy olyan pincér
leányokat kapjanak, mint amilyene
ket néhány tejcsarnok nevelt

Ha csak ad'hoc vesznek fel leányo
kat, akkor úgy járnak, — amint azt 
ö maga említi, — mint Svéd- és 
Norvégországban, Dániában, Hollan
diában, Németországban, Ausztriá
ban, Eszak-Németországban, hogy a 
közönség százezres aláírásokkal el
látott petícióban lesz kénytelen kö
vetelni a női pincérek eltörlését. 
Hogy ez bekövetkezne nálunk is, 
az holt bizonyos. Hiszen Harsányi 
ur is jól tudja, hogy a budapesti 
kávéházak közönsége nem azonos 
a tejcsarnokok közönségével. Ide 
néhány anyókán és tejkurát hasz
náló öreg uron kívül mások nem 
járnak. De a kávéház, no, az ma 
már minden, csak nem az, aminek 
lennie kellene, nem kávéház, ahova 
a közönség habos kávé mellett új
ságot olvasni, diskurálni, szórakozni 
járna. A budapesti közönség egy pár 
hét alatt tönkre tenné a Karlsbadi, 
Marienbadi frequentált helyek egész 
légió pincéméinek az erkölcsét is.

De hiszen nem is az ideális pin
cémé lebeg Harsányi ur szemei előtt. 
Ez épp olyan csalfa beállítás, mint 
amilyen csalfa a férfi pincérek ke
reseti viszonyairól közzé tett azon 
hamis adat, hogy egy kávéházi pin
cér szerinte átlag 16 koronát, tehát 
havonta 450 koronát keres. Csalfa, 
hamis ez a beállítás, csalfa azért, 
mert a 16 korona mellé ugyan oda 
teszi a 8-at is, de azért úgy tüntetve

fel a dolgot, hegy a laikus olvasó 
mégis a 16 koronás átlagot veszi 
alapul és ilyen fényes jövedelműnek 
hiszi el a pincéri pályát.

Hamis ez a beállítás, mert 16 ko
ronás átlag nincs. Ezt onnét veszi 
Harsányi ur, mert tudja, hogy van
nak egyes napok, amikor egyes pin
cérnek olyan szerencséje van, hogy 
megkeres 16 koronát is. Azt már 
azonban elhallgatja, hogy ilyen nap 
alig fordul elő 1— 2 egy egész hó
napban. A valóságban egy kávéházi 
pincér átlagos napi keresete 6—8 
korona közt variál. Tehát igazságo
san 180—250 korona a havi jöve
delme.

A pincérnö kérdés, kapcsolatban 
a férfimunkások kereseti és fizetési 
viszonyaival, Harsányi ur részéről 
irodalrr.ilag be van fejezve. Most 
jön majd a gyakorlati megvalósítás, j

Ismert Jezsuitizmusával, elismeri 
a katonai szolgálat alól felszabaduló 
munkásság régi foglalkozásához való 
jogosultságát, de viszont előre be
harangoz annak, hogy az eddig tért 
hódított pincérnök nem kötelesek 
visszavonulni. Hogy lehet majd el
helyezni a felszabaduló nagy munka
erőt, ha azoknak helyét nők foglal
ják e l! Hát úgy, hogy ez nem Har
sányi ur karakterére lesz bízva.

Harsányi urat a pincérek jól isme
rik a régi pincérmozgalmak idejéből. 
Tudják, hogy ő volt az első, aki a 
„Newyork“ kávéház pincéreit szo- 
ciálista jelvénnyel látta el. Akkor 
szociológus szocialista volt. Láttuk 
öt a legnagyobb harc idejében ka
ronfogva sétálni a pincérek vezető 
embereivel, akiknek mindent meg
ígért, hogy keresztül visz az ipar
társulatnál, ellenében annak, hogy 
mézes mázos szavaival kicsalta a 
vezetőkből egész taktikai titkukat, 
a vezetőket leszerelte, de semmit 
érdekükben nem tett.

Akkor kapitalista volt. Ö, aki 
szociológusnak hirdette magát, kutya 
szövetségi uszító lett. ő ,  aki mun

kásbarátnak mutatta magát, amíg az 
Ipartársulatnál semmibe sem vették, 
és akit a munkások tettek népsze
rűvé, mert mindig azt hangoztatták, 
hogy ilyen intelektuel kell elnöknek 
az ipartársulat élére, ez majd meg
érti a munkások bajait, vele lehet 
beszélni Alig hogy elérte célját, az 
Ipartársulati elnökséget, egyszerre a 
munkásság ellen fordult, lett belőle 
feminista és nomera II Némái min
den munkásérdek Herodese.

Hogy mi lesz még, azt nem tud
juk. Egy azonban bizonyos. Az, hogy 
a győzelem babérja sohasem fog len
geni a pincérekkel szemben Harsá
nyi ur homloka körül, mert egyrészt 
mi sem fogunk ülni a fejünk búb
ján, másrészt a kávésok sem lesz
nek mindnyájan elragadtatva Harsá
nyi ur ambicioitól.

| ooooooooooooooococcoccoocccoccco

ICulturképekr
Egy modern szakszervezet életéből mu

tatunk be egy pár képet, tanulmánykép 
okulásul a mai semmivel sem törődő pin
cér társadalmunk tagjainak.

Hogy mennyire elfajult nálunk az egye
sületi élet, azt hűségesen csak úgy lehetne 
szem elé tárni, ha mozgóképekben tud
nánk az Országos Egyesület tagjainak és 
vezetőinek életműködését bemutatni.

De mert filmgyárunk nincs, csak egy
szerű szerény toliunk, hát azzal próbáljuk 
megrajzolni azt az erkölcsi zülöttséget, a 
mibe Magyarország pincérségének testü
leti központja fetreng.

ÉJJELI KÉP.
Egy modern szakszervezet, ahol éjjeli 

bünbarlang van föntartva, ahol éjjeli ti- 
tivornyázók, kártyán, dominón veszekedő, 
verekedő emberek vad csata orditása hal
latszik éjféltől reggelig.

Egy modern szakszervezet termei, a 
melynek falairól a kulturmunkásság nagy 
elöharcosainak Marxnak, Lassalénak, En- 
gelsnek az arcképei bámulják, hogy van 
Budapesten 1916-ban egy szakegyesület, a 
mely nappal kongóan üres, éjjel azonban
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annál zsúfoltabb, de ahol politikai, társa
dalmi és tudományos vitatkozások helyett 
a legtrágárabb beszédek, kifejezések hang
zanak. röpködnek a falak közt. Ahol ér
vek helyett a kártyát, a dominót vagdal
jak egymás fejéhez azok a tagok, akik a 
vezetőség jóvoltából bárcarends:er alapján 
részesedhetnek abban szerencsében, hogy 
ott tartózkodhatnak. Mert bárcarendszer 
jária. Nem a tagsági jogosultság a fontos, 
hanem az a körülmény, hogy valahogy be 
ne jusson közéjük olyan jobb Ízlésű em
ber, aki megbotránkozhatna az ott tapasz
taltakon.

Mint valami titkos opiumbarlang szen- 
télveben úgy van ellenőrzés alá vetve ott 
is a látogató. A kapun még valahogy bejutsz, 
nem ellenőriznek (hadd keressen a ház
mester 20 fillért), de már a helyiség ajta
jában szemügvre vesznek az ellenőrök. 
Bent a teremben aztán kezdődik a vizsga, 
közzéjük való vagy-e. vagy nem. Titkos 
ellenőrök futkosnak, egymásba szaladnak, 
majd összebújnak, sugdosnak, aztán vala
melyik elszalad egy mellékszobába, ott 
vaiószinüleg valami fömufti székel, aki íté
letet mond, mert a következő történik. 
Vagy elfogadnak mint vendéget és kiszol
gálnák. részt vehetsz az éjjeli tivornyán, 
vagy pedig melléd somfordái egy ellenőr, 
bemutatkozik, hogv ó választmányi tag. 
ezen az éjjelen soros ügyeletes és félve 
remegő hányon tudatja veled, hogy távoz
nod kell. mert a vezetőség nem tartja itt
létedet kívánatosnak. De ha ott marad
hatsz. akkor gyönyörrel szívhatod magadba 
azt a bor. sör, pálinkagőzzel telitett leve
gőt, amit eléggé megszoktál úgyis munka
körödben. Szemeidet kéjjel legeltedheted 
körül azokon a nyájas csoportokon, akik 
ott az asztalokat körülülik, es szived fel
doboghat a lelkesedéstől, amikor látod, 
hogy egyik másik fölugrik és a vita hevé
ben oda vágja a másik szeme közzé a 
kártvát vagy a dominó köveket.

De vigasztalódva szemlélődsz tovább. 
Hiszen ezek csak tagok, ilyesmi máshol is 
előfordul. Egy kis szobában szintén zaj 
van. Itt bizonyára serény munka folyik, 
talán a vezetőség tanácskozik valami na- 
gvobbszabásu mozgalom fölött. Úgy is van. 
— Itt nagyobbszabásu — hazárdjáték 
folyik.

Csak másnap tudjuk meg. hogy ezen az 
éjjelen Weisz D. Dani a közvetítő saját 
bevallása szerint 300 koronát harácsolt 
össze.

Szerényen, egy falmelletti kis asztalnál 
megpillantod a titkárt másodmagával. Éppen 
eldobják a kártyát. A partner behúzza a 
tétet, két darab 10 koronást. Ebből egyik 
a Titkáré volt, A Titkár harcsa bajusza 
egy ideig mozog, majd csendesen föl kel, 
zsebébe nyúl, kulcsot vesz elő, bemegy az

irodába, kinyitja a kis kazetát, pénzt vesz 
magához és folyik a játék tovább. Nem 
érdekel bennünket, hogy milyen szeren
csével : a pénztáros és az ellenőrök hivatása 
megállapítani, nyert-e az egyleti kassza vagy 
vesztett.

NAPPALI KÉP.

Választmányi ülés. A pénztáros beszá
mol az egylet egyhavi bevételéről.

Tagsági dijakban befolyt 300 kor. Játék- 
pénzből 1000 kor.

Jelenti azonban, hogy ezt az 1000 kor. 
játékjövedelmet kevésnek tartja. A kör
helyiségnek többet kell jövedelmeznie, ja
vasolja, hogy a bérlő jobban szorittassek 
meg, fedezzen minden kiadást, ami a kör
helyiség fentartásaval jár.

A választmány ezt elfogadja. Az elnök 
maga elé citálja a bérlőt, értésére adja a 
választmány határozatai. A bérlő hivatko
zik szerződésére, amelyet mig az le nem 
jár. a vezetőség meg nem változtathat. 
Hivatkozik arra. hogy ö ezreket ölt bele a 
bérletbe addig, mig az csak nappal volt 
nyitva és örökké üres volt Most, ha keres, 
csak a pénzét hozza vissza.

Ez a bét lő: Müller Miska szaktárs. Régi 
harcosa a pincér mozgalmaknak, mindig 
ott volt. ahol elől kellett lenni. Különösen 
pedig rendíthetetlen hive volt mindig a 
mostani vezetőségnek, elnöknek, pénztáros
nak, titkárnak. Az elnökért mindent meg
tett. Kitúrt állásból (mint közvetítő) embe
reket (Népoperából, Angyalból), hogy az 
elnöknek fopincéri állást juttasson. Ma 
beteg, összeroskadt ember, kinek hálából, 
jutalmul is odaajándékozhatták volna a 
a bérletet, mert mint pincér, dolgozni már 
nem tud.

Ehelyett az elnök ur kijelenti neki, 
hogyha alá nem veti magát az uj feltéte
leknek, a/az, ha nem hagyja magát meg
zsarolni, akkor elmehet.

És megkezdődött az eljárás.
Miután Miiller ragaszkodott szerződé

séhez, a vezetőség bírósági kilakoltatást 
kért. A bíróság ugyan nem adott helyt ke
resetüknek. Müllert meghagyta jogaiban, de 
azért ne higyjük, hogy lesz maradása.

Nem lesz. Mert ez az Egyesület abból 
él, amit a körhelyiség jövedelmez. Ez csak 
a címében egylet, valójában pedig egy 
olyan vállalat, melyet bemutatni sem lehet 
kellőkép, hiszen mindent a papir sem bir 
meg.

Egyelőre hát legyen ennyi elég,
Margó.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■aHü bajtárs a legjobb testvér!Le a közömbös huligánokkal!
■ ■ M H I I M N U n U  ■■■■■■ ■■■■•• ■■■■■■■■■■

A p e s t i  v e n d é g  m e g v e r t e  a p i n c é r e k e t .
Lapunk legutóbbi számában A borra

való, a müveit magyar társadalom s mi 
pincérek cimen értekeztünk a mi helyze
tünkről azon brutalitásokról, amiket a bor
való révén nekünk pincéreknek a közön
ségtől el kell tűrnünk. Többek között ezt 
irtuk :

„31 legjámborabb háziállat is. aki 
otthon a  cselédjének kezet csókol, mielőtt 
egy pohár vizet kér, káveházban, vendég
lőben ugv viselkedik, mint egy vad kozák, 
aki a vutki mámorát sohasem alussza ki."

És mintegy igazolásul, hogy a valót és 
az igazat irtuk, hogv nem nagyítottunk, 
egy cseppet sem: a Palermo kávéházban, 
amely az Andrássv-uton van és nem a 
Bérkocsis-utcában, ahova a főváros úgy
nevezett müveit közönsége jár. történik a 
következő eset:

Éjszaka, félegy órakor, kevéssel a zár
óra előtt az Andrássy-uti Palermo-kávé- 
házba betért Kiss Aladár temetkezési vál
lalkozó, akinek az Andrassy-ut 42. számú 
házban van a jó és szomorú forgalmú üz
lete. Kávét rendelt a pincérnél, de mert 
nyomban nem szolgálhatták ki, dühösen 
szidalmazni kezdte a pincéreket. Olyan 
sértő szavakat mondott reájuk, hogy az 
egyik pincér nem tudta türtőztetni magát 
és kezet emelt a haragos vendégre.

— Pofon vágom, ha rögtön el nem hall
gat. Hogy meri a tisztességes pincérembert 
szidalmazni.

A pincér ezt a terraszon sok járókelő 
fülehallalára mondotta, de az utolsó sza
vaknál egy jajszóval összeesett: a vendég 
a fejehez vágott egy sörösüveget. Az üveg 
darabokra tört a pincér fején és súlyos 
sebet ejtett rajta. Egy nagyobb üvegcserép 
a terraszon álló fizetőpincért találta el, aki 
szinten a fején sebesült meg. Nagy bot
rány támadt erre a Palermoban, a pincé
reket a vendégek alig tudták lefogni, hogy 
el ne bánjanak a verekedő temetkezési 
vállalkozóval, azután jöttek a mentők, akik 
a sok sebből vérző Kurcz Béla pincért és 
Körösi Sándor fizetőpincért ápolás ala 
vették. Kis Aladárt egy rendőr bekísérte 
a kerületi kapitányságra, ahonnan igazolás 
után elbocsátották, de az eljárást folytat
ják ellene.

^  . . .

,,A Nap" és a pincérek.
Nemcsak a nehéz megélhetési viszo

nyok, hanem a háború után bekövetkez
hető még rosszabb állapotok aggasszák 
szaktársaink legnagyobb részét. És aggo
dalmaiknak úgy adnak kifejezést, hogy az 
újsághoz fordulnak segítségért. Ez ugyan 

.vajmi keveset ér, a mostani világszen-
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zaciók közepette alig veszi észre valaki és 
mégis hálásnak kell lennünk az „A Nap" 
azon szívességével szemben, hogy helyt 
adott az alábbi két panaszos levélnek, a 
melyek fényesen dokumentálják „Az Ú J
KOR" által képviselt mozgalom szükséges
ségét.

íme azon két levél, amelyek az „A 
NAP" julius 11. és 12-iki számaiban meg
jelentek.

— A pincérek sorsa. (Levél A Naphoz) 
Tisztelt szerkesztő u r! Csak A Naphoz 
tudunk bizalommal fordulni nagy kérésünk
kel. Olvassuk becses lapjában a rólunk 
megjelenő cikkeket. Hadd szóljunk mi is a 
dologhoz. Amióta háború van, mindenféle 
foglalkozásuaknak fölemelték a fizetését, 
csak nekünk nem, mindenki kap segélyt, 
drágasági pótlékot, csak mi nem. Nem kö
veteljük, csak a publikum szivére vagyunk 
utalva, mert csak a közönség változtathat 
a pincérek helyzetén. Panaszainkról, szen
vedéseinkről, munkánk kellő meg nem 
becsüléséről sokat írhatnánk. Nem kapunk 
olcsóbban semmit, a fizetés a kereset a 
régi a mai szükséglethez képest négyszer 
annyi kellene. Egy ing mosása a háború 
elölt 24 fillér volt most 70—75 fillér. Gal
lérral, mandzsettával is igy vagyunk. Ötszáz 
percentes áremelések mellett hogyan tartsa 
el a pincér a családját? Kérjük a tekinte
tes szerkesztőséget, segítsen tajtunk soraink 
közlésével. Előre is hálás köszönettel és 
tisztelettel. Sok budapesti pincér.

A pincérek. (Levél A Naphoz.) 
Tisztelt szerkesztő ur! Olvastam becses 
lapjában a pincérekről szóló cikket. A Nap 
már sok üdvös dolgot vitt ki, sikerülne 
talán ezt az eszmét megvalósítani. Azt 
ajánlom, hogy hozzák be a revir-rendszert, 
vagyis a kiszolgáló pincér számoljon is el 
a vendéggel. Amivel jól jár a vendég is, 
mert egy emberrel kevesebbnek kell adni 
borravalót és jól jár a pincér is, mert igy 
néhány garassal többet kap. Ez a rendszer 
Bécsben és külföldön mindenütt évek óta 
fennáll, s itt is bizonyára beválnn. Egv-két 
üzletben különben Budapesten is kipróbál
ták. A vendéglős urak a nőket, mint ital
kiszolgálókat osszák be. de adjanak nekik 
töhb hetibért. Ha pedig a pincér rendes 
fizetést és ellátást kap, ami különösen a 
családosokra nézve már legfőbb ideje, 
hogy meglegyen, higyje el szerkesztő, lesz 
elég pincér is. Sz. D.-né, egy pincér fele
sége.

H Í R E K
A pincérek találkozó helye Csukovits 

István v. föpincér vendéglője, VII., Erzsé- 
bet-körut 8. sz. A szakmabelieknek leg- 
megszokottabb helye, ahol a kitűnő és 
olcsó ebéd és vacsorateriték a legmesszebb
menő igényeket is kielégíti.

Besúgók háborúja volt az Emhében. 
Az ott dolgozó szaktársaink között néhány 
úgy akart érdemeket szerezni, hogy egy
másra folyton árulkodtak. Ennek a vége 
az lett, hogy közöttük valóságos palota
forradalom tört ki és eredménye többek
nek a kilépése lett. A sajnálatos viszály
kodásról nekünk sokat elmondtak, de mi 
azt itt nem pertraktáljuk, mert nem avat
kozunk bele ilyen személyi ügyekbe. Csak 
annyit jegyzünk meg, hogy az Emke tulaj
donosa azért a nagy haszonért, amit zsebre 
vág, több személyes fáradtságot is vehetne 
magának az üzlete vezetésére és akkor 
kevesebb hajcsárra, meg spiclire volna 
szüksége abban a kis kalickában.

Németországban nincs pincérhiány. 
A németországi pincérek és vendéglői al
kalmazottak birodalmi szövetséges bead
ványt intézett a rendőrhatóságokhoz és 
azt panaszolja, hogy női pincérek alkalma
zásával sok férfimunkás marad kenyér 
nélkül. A beadvány kimutatja, hogy május 
hónapban Berlinben 4711 álláskereső pin
cérrel szemben csak 4184 üres állás volt, 
úgy hogy 527 pincér munkanélkül maradt. 
A pincérek arra kérik tehát a hatóságo
kat, hogy csak ott engedjék) meg a nők 
alkalmazását, ahol valóban hiány van férfi 
munkásban.

A bevallott zugügynökösködés. Weisz 
D. Dániel zugügynökösködéséröl az egye
sület szellemével homlokegyenest ellenkező 
üzeimeivel lapunk legutóbbi számában is 
foglalkoztunk. Erre Weisz Dani a Szövet
ségben bevallotta az ellene emelt vádakat, 
kijelenti, hogy a Népopera kávéházban 
tényleg felvette a napi 5 koronákat. Egy 
kissé exkuzálja mágát. ijesztgetözni sze
retne a bírósággal, mert hogy ö SAndor 
Lajos nevű pincért nem is ismer. Mi eszébe 
juttatjuk, hogy arról az Andor Lajosról 
van szó, kit még a Minervába mint amo
lyan zugügynök közvetített el. Azt állítani, 
hogy Andort nem ismeri, vakmerőség, mert 
Andor éppen azóta nem tagja az egyesü
letnek, mert vele együtt száz és száz más 
szaktárs, amióta Weisz D. Dani által sze
rencsés lett közvetítés alá kerülni. Weisz 
D. Dani a vezetőséggel takaródzik. hogy ő 
csak annak tartozik felelősséggel. Hát azt 
elismerjük, hogy a takaró neki jó fedezet 
lehet, de azért kevésbé bűnös, mert a ve
zetőségnek nincs joga zugügynökösködés- 
hez engedélyt adni. Azután nem is a ve
zetőségre bízzuk ennek erkölcsi elbírálását, 
mert a mai vezetőség ehhez nem méltó.

ítélet a felirónő perében. Ismeretes 
Hertzka Lajosné, a Palace-szálloda volt 
fölirónöjének becsületbeli pere mit Erdélyi 
Mihály, a szálloda üzletvezetője ellen in
dított. A felirónő, ki nyomorúságos fize
téséből is tisztességesen élt, nem reagált 
Erdélyi ur szemtelenségeire. De mert Er

délyi urnák Hertzkáné igy nem felelt meg, 
egy szép napon kiadta az útját, s csupa 
boszuból járandóságát sem fizette ki. Hertz- 
kánénak azonban több esze volt, mintsem 
annyiba hagyta volna a dolgot. Fogta ma
gát és beperelte Erdélyit. A kir. törvény
szék Erdélyit 1000 (ezer) koronára vagy 
ötven napi elzárásra és az összes költsé
gek megtérítésére Ítélte.

Mi van a pártadóval ? Egy esetben 
már irtunk arról, hogy szakegyesületünk 
vezetősége az összeszedett pártadót nem 
juttatja el rendeltetési helyére. Akkor Írá
sunk nyomán fizettek valami jelentéke
nyebb összeget egy esetben, azóta azon
ban azt lehet észrevenni, hogy ettől is el
ment a kedvük, mert már a legutóbbi ki
mutatás szerint csak 6 kor.-t fizettek be, 
holott jól tudjuk, hogy sokkal többnek 
kelleue lenni. Vájjon mi van vele ? kér
dezzük.

Palinko István nem vonult be. Pedig 
hire járt, hogy sürgönyileg be lett a kato
nasághoz hiva. A napokban arról értesül
tünk. hogy Kolozsváron van a New-York 
szállodában.

Az JUjkor lapbizottsága kimondotta, 
hogy értekezletet a nyári szezon alatt nem 
tart. szeptember 15-ikére azon újra össze
hívja.

A kiadóhivatal kéri a következő szak
társakat, hogy lakáscímüket újból jelentsék 
b e : Schütz István, Pasits Sándor, Deutsch 
Sándor, Fazekas István. Reich Nándor és 
Fonód János.

Figyelmeztetés. Figyelmeztetjük Bodor 
Pált, hogy a vele való összeköttetésünk 
megszűnése alkalmából fönmaradt differen
ciát egyenlítse ki.

A kiadóhivatal köszöni a megújított 
előfizetéseket. Náznán föpincért (Pozsony
ból) üdvözöljük.

Az Újkor bizalmi férfiait telkérjük, 
hogy az üzletben történő sérelmes esete
ket azonnal jelentsék be a szerkesztő
ségben.

Akiknek előfizetése lejárt, azokat 
kérjük, hogy előfizetésüket minél előbb 
újítsák meg.

Az Újkor ügyésze dr. Rákos József.
Andor Lajos értesíti ismerőseit, bará

tait, hogy testvére Adolf, az Aréna-ut 
130. szám alatt létező hadikórházban meg
halt.

Minden előfizető küzdő harcosa 
közérdekünk előremozditásának.

Laptulajdonos: GREGORITS ISTVÁN. 

Szerkesztő: Pálinko István.
Az Orsz. Egyesület ellenzéki pártjának 

hivatalos lapja.

Kiadja az ellenzéki párt.
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Berkovits Károly
hektograph, éttermi, kávéházi 
és cukrászdái cikkek raktára 

B u d a p e s t ,  V I I . ,  S i p -u t c a  5 .  s z .  

oo TELEFON: 106—07. oo

a t i a l m i  p g r s q u q v ú

Kézi
munka!!

NAGY IGNÁC
B u d a p e s t ,  V I I . ,  K á r o l y - k ö r ú t  9 .

A jánlja du->an felszerelt raktárát mindennemű 
pincefei>zere;c'j cikkekben, ü m. burszivattyu k . 
sz ííró g ép ek  h o rdógözölok p asteu rizalo  k é 
szü lék ek . p a la c k o k , p ara iad u . ok. c ím k é k 
b e n  stb  K ivá ló  k ész ítm én y !

P A I T Z  ( BE  T Z )  J Á N O S
m u csztergályos. d ákó  te k e a sz ta l 
é s  e le ia n tc so n t lek eg o ly ó -g y ár

BU D R PES” VII., A kácfa-utca 55.
T E L E F O N  81 30.

Raktáron tartok teljes kávéházi- és vendéglöi- 
bercndezéseket. U| és használt állapotban. 

Elvállalok billiárd asztalok behúzását helyben és 
vidéken, raktáron tartok I-sö rendű billiárd posztót 
úgyszintén veszek kávéházi- es vendéglői-beren

dezéseket a legmagasabb árban.

Vezérképviselő G r o s z  B e r n é t ,  V .  k é r .
R u d o l f - r a k p a r t  8 .s z

(Legjobb asztali és 
| üdítő ital - Kitűnő 
hatásúnak bizonyult 

l  köhögésnél, gégeba
joknál. gyomor- és 
hólyaghurutnál.

~ wmklwl. ,  MATTON! HENRIK 
SAVANYÚVIZ. JKarlsbad- Budapest. 

M A T T O N I  H E N R I K  B u d a p e s t ,  Terez-körut 38

Ha jó és olcsó cipőt akartok 
vásárolni, úgy menjetek el

M o j z s i k h o z
Király-utca 46. szám alatt.

i

-  r  ;  ' j l  •
f V ' ,  ... , . - / ! •

Úá j ' s i k  éÁ .
, i -_ ' '  J  : -a

N O V A G H  K Á R O L Y

N Ü -  ÉS d «SZM Ü B,JDAp E S T  IV ., E g y e te m -u . 3.
e s z t e r g á l y o s  '

Ajánlja gazdagon béren e zett raktárát tájt'ék- és boros-
tvánkő dohányzószerekbó: . tov ábbá nagv valasztékát ele
fántcso nt-tekegolvókból. k;ivéh.azi felszereié!iekből, úgymint
Lignum Sanctumgolyók és bibeikból, sétabo4ok stb -böl a

lehető iegolc sóbb árak mellett
Javítási ik a legolcsóbb ái litás mellett elfogadtatnak.

K A R P F  KAROLY
tekeasztal szerelöés áthúzó.
Tekeasztal áthúzásokat vidé

ken is elvállal.
BUDAPEST. V

T e le fo
.. Ü rra rö lg j-ü lca  1.
Jó z s e f  45 83.

«»M**.**«MM

K i t  p á r t o l j u n k ?

Szaktársak!
Ahol csak lehet, a borhoz 
vagy a pezsgőhöz m in d e n k o r
K r o n d o r f í  s a v a n y u v i z e t

szolgáljunk iel. ■■■■■■

Pincérek figyelmébe ajánljuk

HERMANN GYULA
f é r f i  s z a b ó t ,

ki már 23 éve csakis a pincérek 
szabója, készitüzleti ruhákat, mér
ték utáni megrendelést. Minden
féle üzleti ruhák kölcsönbe 
kaphatók!

V I I . ,  E r z s é b e f t -k ö r ú t  1 2 . (Felemele!)

Csak a szaklapunkban hirdető cégek  áruit ajánljuk és vásároljuk.
Springer Gusztáv könyvnyomda. Budapest, VII.. Akácfa-utca 62. 49—03
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